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'Αριθμός 567 

Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ ΑΠΑΛΛΟΤΡ1ΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ Ί962) 

Γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκό-
λουθόν σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την τηλεοπτικήν κάλυψιν 
της περιοχής Κακοπετριας και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται 
δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά την άνέγερσιν υποσταθμού 
και κατασκευήν όδοΰ προσπελάσεως εις Κακοπετριάν υπό του Ραδιο
φωνικού Ιδρύματος Κύπρου. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί τής ως εϊρηται ιδιοκτησίας καΐ ένίσταται εις τήν σκοπού
μενη ν άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό 
τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Γενικόν Διευθυντήν του 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου μέσω τοΰ Έπαρχου Λευκωσίας, 
λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΟ, αποδείξεις 
τούτων, ώς και πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής 
ενστάσεως αύτοϋ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Κακοπετριά τής 

Επαρχίας Λευκωσίας υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια 
ύπ' αρ. 520 (μέρος), 521/1 (μέρος), 523 (μέρος), 524 (μέρος), 527 
(μέρος), 529 (μέρος), 530 (μέρος), 535 (μέρος), 536 (μέρος), 542 
(μέρος), 541 (μέρος), 543 (μέρος), 544 (μέρος), 545 (μέρος), 532 
(μέρος), 357 (μέρος), 356 (μέρος), 345 (μέρος) και 325 (μέρος) 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI 1.21. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
τριών σκαλών, δύο προσταθίων και 1,200 τετραγωνικών ποδών περί
που καΐ δεικνύεται δι ' ερυθρού χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου 
τοΰ υπογεγραμμένου υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου 
'Εσωτερικών ημερομηνίας 24ης ' Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρηνείας έν Λευκωσία. 

Τή 30ή ' Ιουλίου 1971. 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 82/62/4.) 

'Αριθμός 568 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως. 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τώ παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τον άκό-
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν τηλεοπτικήν κάλυψιν 
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της περιοχής Πλατρών και ή άπαλλοτρίωσι'ς αυτής επιβάλλεται 
δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια την άνέγερσιν υποσταθμού 
και κατασκευήν όδου προσπελάσεως εις Κοιλάνι ύπό του Ραδιο
φωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί τής ώς εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από 
τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης εν τη έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Γενικόν Διευθυντήν του 
Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου μέσω του Έπαρχου Λεμεσού·, 
λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις 
τούτων, ώς και πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής 
ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τοις χωρίοις Κοιλάνι και Πέρα 

Πεδί τής Επαρχίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και εν σχέσει προς τά 
τεμάχια ύπ' αρ. 586 (μέρος), 582 (μέρος), 583 (μέρος), 572 (μέρος), 
571 (μέρος), 100 (μέρος), 577/2 (μέρος) και 577/1 (μέρος) του 
Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου XLVII.27. 

Ή εκτασις γής τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο 
σκαλών, δύο προσταθίων και 1,600 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Γενικού Διευθυντού τοα Υπουργείου 'Εσωτε
ρικών ημερομηνίας 24ης 'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον το είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρησα/ ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τώ Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Τή 30fj 'Ιουλίου 1971. 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ.Ε. 82/62/4.) 

'Αριθμός 569 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή έν τώ παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος Ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν προμήθειοη/, συντήρησιν και άνάπτυξιν τών προμηθειών,, 
αΐτινες είναι άναγκαΐαι διά τήν ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίαν 
του κοινού, τήν συντήρησιν και διανομήν ϋδατος διά τήν δημόσιον 
ώφέλειαν ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δέ έπίταξις αυτής 
επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους,, ήτοι διά σκοπούς σχετι
ζομένους με τήν άνέγερσιν του Ύδατοφράκτου «Μάσσαρι». 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον 
δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή 


